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Voorwoord 
 
Geen Duitsers meer op het WK, geen 
Portugal en Spanje. Zelfs Argentinie heeft 
er een puinhoop, ofwel een mess(i), van 
gemaakt. Voetballiefhebbers vragen zich 
af hoe dit mogelijk is. Wat gebeurd er daar 
in Rusland? 
 
Het is misschien wat ver gezocht en niet 
iedereen zal deze verklaring willen 
geloven. Toch lijkt alles hierop te wijzen. 
NEDERLAND SCHAKELT HET ENE NA HET 
ANDERE TOPLAND UIT EN DOET GEWOON 
MEE MET HET WK. HET WAS ALLEMAAL 
FAKE NEWS UIT RUSLAND!!  
 
Wie heeft de afgelopen jaren constant 
ruzie gezocht met Nederland? Welk land is 
de oorsprong van al het valse nieuws? 
Rusland!! Ze staan gewoon glashard te 
liegen en wij trappen er met z’n allen in!! 
Daarnaast, hoe verklaren we anders dat al 
de andere toplanden naar huis worden 
gestuurd? Alleen onze elf hebben de 
kwaliteiten om zo’n klus te klaren.  
 
Dus, geloof niets meer van wat je hoort en 
doe snel je oranje shirt aan! Want de 
finale is bijna en onze oranje helden 
hebben je support nodig. 
 
Overigens is het nog steeds mogelijk om je 
in te schrijven voor onze ZKVWK-poule. 
Wie zal volgens jou er met de cup vandoor 
gaan. Mail je antwoord voor 15 juli naar 
clubblad@zkvzaandam.nl en maak kans op 
fantastische prijzen. 
. 
Fijne vakantie verder en tot volgende 
seizoen!! 
 
Groetjes Axel en Julia 
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KAPERIOLEN 

Helaas is het ons toch niet gelukt om het eerste op het veld te behouden voor de 

Overgangsklasse. De beslissingswedstrijd tegen Vriendenschaar  werd helaas verloren, 

ondanks een goede start. Het was een gelijk opgaande strijd totdat Vriendenschaar naar 13-

19 uitliep en uiteindelijk de wedstrijd met 17-22 won. Trainer/coach Jorrith Ekelmans wilde 

de toch goede tweede veldhelft van de competitie graag met behoud afronden; jammer 

natuurlijk dat we de laatste thuiswedstrijd tegen De Hoeve niet wisten te winnen, dat had 

wat mij betreft de terechte uitkomst geweest. Ik hoop dat we in ons jubileumjaar een 

kampioenschap tegemoet mogen zien, en op een iets lager niveau dan we de afgelopen 

jaren gewend zijn geweest, verder te bouwen met onze jonge selectie onder leiding van Roy 

Gruijs, assistent trainer Niels Doeves en trainer/coach van het tweede Monne Jonker. Wij 

danken Jorrith voor zijn inzet voor ZKV de afgelopen twee seizoenen en wensen hem veel 

succes volgend seizoen bij zijn nieuwe club. 

Het jaarlijkse Rabobank schoolkorfbaltoernooi was weer een groot succes. In deze 

zonovergoten week traden 120 teams van 13 basisscholen aan op ons veld, aangemoedigd 

door ouders, klasgenoten en docenten. De kampioenen van de verschillende afdelingen zijn: 

De Horizon E1, De Horizon D3, De Horizon C1, Jagersplas B2 en Et Buut A1! De Horizon is de 

nieuwe naam voor de islamitische basisschool De Roos. Tijdens het toernooi hadden 45 

kinderen zich opgegeven voor de extra trainingen op donderdagavond; daarvan is een 

twintigtal kinderen opgekomen waaronder hopelijk dus weer een aantal nieuwe leden. Met 

de inzet van zo’n 90 vrijwilligers is het weer gelukt om een indrukwekkend aantal kinderen 

met korfbal in aanraking te brengen en hun een leuke en sportieve week te bezorgen. 

Alhoewel maar een bescheiden deel van deze kinderen besluit om bij ZKV te gaan korfballen, 

is het toch zo dat de meeste van onze nieuwe leden via schoolkorfbal onze sport hebben 

leren kennen. Schoolkorfbalcommissie en alle vrijwilligers weer hartelijk dank voor deze 

prachtige week! 

Tijdens de finale avond van het Rabobank schoolkorfbaltoernooi tekenden Arienne Kooter, 

directie voorzitter van Rabobank Zaanstreek, en ondergetekende het nieuwe 

sponsorcontract voor de komende twee jaar. De Rabobank heeft een nieuw sponsorbeleid 

en ZKV is een van de vijf sportverenigingen in Zaanstad die zijn geselecteerd voor de Rabo 

verenigingsondersteuning. Onderdeel hiervan is de ondersteuning die wordt geleverd door 

Chris Kaper, onder begeleiding van NOC/NSF. Het voorbereidende werk voor dit prachtige 

sponsorcontract is geleverd door Cees van de Water en Marian Stange van de 

sponsorcommissie, en Martine Hos van de Rabobank. 

Via het korfbal leer je ook vaak je partner kennen: Frieda en Piet Duursma vierden deze 

maand hun 50-jarig huwelijk in het bijzijn van familie en vrienden. Van harte gefeliciteerd 

met dit gouden korfbalhuwelijk. 
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Op 15 juni jongstleden overleed Johan Abbring op 80-jarige leeftijd. Johan en zijn vrouw Ans 

hebben jarenlang geholpen bij de bardienst en bij het “rapen” van de ZKV-er. De afgelopen 

tijd waren zij vooral langs de zijlijn te vinden bij de wedstrijden van hun kleinkinderen. Wij 

wensen Ans en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

De seizoenafsluiting was afgelopen zaterdag was zeer geslaagd; hoewel de opkomst tijdens 

de clubkampioenschappen voor de jeugd groter had mogen zijn, was het een gezellige 

drukte bij het koppelschieten onder bijna tropische omstandigheden. De barbecue werd 

opgeluisterd met live muziek op ons terras. Tijdens de kampioenenparade werden de 

kampioenen van het afgelopen seizoen met een medaille en diploma beloond. 

Het ZKV kamp in Loon op Zand later deze maand vormt de afsluiting van het seizoen; half 

augustus gaat de selectie weer van start met de eerste trainingen en ik hoop u allemaal weer 

te treffen op ons veld tijdens het ZKV toernooi op zaterdag 25 augustus. 

Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie en op naar ZKV 100. 

Lex Kaper 
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De oude doos 

 
 

 

Een reis naar Schagen, 

Ter wille van de propaganda 

In Noord- Hollands Noorderkwartier. 

Met een vierden prys waren 

We toch zeer in onzen schik. 
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Landelijke korfbal finales 

Op vrijdag 8 juni waren de scholenfinales in Papendal. De dag begon met een gezamenlijke 

busrit met het St. Michaelcollege. Vervolgens 

een feestelijke openingsshow en ceremonie op 

Papendal. Daarna vertrek naar de 

wedstrijdlocaties. Wij speelden bij DVO in 

Bennekom. 

Het korfbalteam van het Zuiderzee-college (team 

klas 3 en 4) heeft daar poulewedstrijden 

gespeeld voor het landskampioenschap. In de 

poule werd 1 maal gewonnen en 2 maal 

verloren. Soms van de tegenstander, soms van 

onszelf…. 

Na de poule nog een kruisfinale om de 5e en 6e plaats. Het Zuiderzee-college is uiteindelijk 6e 

van  Nederland geworden.  

Hidde, Jesse, Menno, Nicky, Quinty, Stephanie en Danique bedankt voor de inzet en de 

sportieve prestaties.  

Ton Raaijmakers, Docent L.O. Zuiderzee-college, Zaandam 

 

GRANDIOOS SCHOOLKORFBALTOERNOOI! 

Ja, grandioos is denk ik wel het beste woord voor het vierdaagse feest dat ZKV ook dit jaar 

weer heeft aangericht. Geweldig mag ook. Super vind ik wat mat.. Fantastisch dekt ook wel 

aardig de lading. 

We lijken er soms wel een beetje gewend aan te raken dat het schoolkorfbaltoernooi zo 

fenomenaal is qua organisatie en omvang, maar als je er even goed bij stil gaat staan en ziet 

wat er allemaal gebeurt, dan moet je toch constateren dat het uniek is. Niet normaal…. 

Tijdens deze schoolkorfbalweek ontvingen we 121 ploegen, van groep 3 tot en met groep 8. 

Alle spelers hadden natuurlijk ouders en leerkrachten mee om ze aan te moedigen; reken 

dan maar even uit hoeveel gasten er rondliepen op ons veld. Heeeel veel. En al die mensen 

moesten natuurlijk goed bediend worden met een kloppend programma, uitgelegde velden 

met opgezette palen, omgeroepen wedstrijden, gefloten partijen, opgehaalde standen, 

uitgeschreven borden, op de site geplaatste foto’s, eten en drinken, snoep en ijs, spelletjes , 
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loterijen en inschrijfborden, kleuterspeelplekje, pleisters en verbandjes, uitgerekende 

finalepoules, een schone kantine en tot slot medailles en bekers.  

Dat betekent dat er niet alleen heeeel veel gasten waren, maar ook heeeeel veel ZKVers! Dit 

alles organiseert zich natuurlijk niet vanzelf!  

Ik doe al voor het zoveelste jaar mee aan dit feest en ik word er zo blij van. Wat een 

opleiding krijgen onze leden door hier aan mee te werken! Wat zijn ze leuk en wat stralen ze 

een plezier uit! De verse instroom van medewerkers is zo goed dat het dit jaar voor 

Annemiek mogelijk was na meer dan 40 jaar organisatie een stapje terug te doen. Ze kwam 

nog wel af en toe helpen en op 1 van die avonden hebben we haar op gepaste wijze bedankt 

voor al die jaren. “Haar kindje” gaat prima verder in vertrouwde handen. 

De drie donderdagen na dit toernooi geven we nog training aan de kinderen die misschien 

wel geïnteresseerd zijn in het korfballen bij ZKV. Hopelijk vinden ze het zo leuk dat ze lid 

willen worden van deze leuke club. Zij blij, wij blij, iedereen blij. En ik zeker. 

Els 

 

BLIJ MET HET SCHOOLKORFBAL 

Wij als club zijn blij met en trots op ons schoolkorfbaltoernooi. Gelukkig blijken ook anderen 

er blij mee te wezen. ZKV kreeg tijdens het toernooi veel complimenten, maar ook daarna 

ontvingen we heel leuke reacties: 

Beste medewerkers van ZKV 
Namens de Hannie Schaftschool wil ik jullie feliciteren met jullie 100 jarig bestaan. 
Leuk dat de kinderen dit jaar een medaille kregen. 
Ook de speeltijden, met weinig tussentijd, waren prima geregeld.  
Bedankt voor de prima organisatie en tot volgend jaar. 
 Ria Boom,  Hannie Schaftschool 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Complimenten en nog eens complimenten voor dit geweldig georganiseerde toernooi. 
Bij deze wil ik alle vrijwilligers die deze afgelopen dagen (maanden) keihard hebben gewerkt 
bedanken voor dit fantastische evenement. Echt een top prestatie. 
We hebben massaal genoten deze dagen. 
Jullie kunnen en mogen hier echt trots op zijn. 
Danny Croese 
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HONDERD JAAR ZKV FEEST 10 NOVEMBER! 

Om het honderdjarig bestaan van ZKV groots te vieren wordt op de oprichtingsdag, zaterdag 10 

november, een geweldig feest gehouden in en voor de Kiep in een grote feesttent. Heel ZKV wordt 

dan verwacht om te feesten en te dansen op de muziek van 

                               HET KABINET ! 

Het Kabinet is een veelgevraagde band, die alles kan spelen. Een professionele ploeg met een enorm 

breed repertoire, goed dansbaar en super gezellig. (googel de band maar even, dan kan je het zien) 

We vragen jullie allemaal om NU alvast deze datum in je agenda te noteren, want DIT WIL JE NIET 

MISSEN!! 

 

LEUKE AFSLUITING 

Zaterdag hebben we met z’n allen het seizoen afgesloten. Het was een heerlijke dag: ’s 

morgens was er voor de jeugd een Joep- activiteit met een complete stormbaan en heel veel 

leuke spellen waarbij je records kon vestigen. Dat dat goed lukte bleek wel uit de enorme 

stapel medailles die er werden gewonnen.  

Hierna hadden we de altijd- succesvolle koppelschiet- happening, met maar liefst 37 

koppels. In de hitte probeerden we de bal erin te krijgen, wat bij de één wat makkelijker ging 

dan bij de ander… Uiteindelijk wisten de “jongens Brand” (Raymond en Richard) het toernooi 

te winnen. Bravo. Een beker en een echte ZKV taart was hun beloning. 

De barbecue werd aangestoken en een vrolijke volkszanger zorgde voor vertier en iedereen 

bleef lekker in het zonnetje voor de Kiep hangen, want zo tegen half negen was het tijd om 

alle kampioenen van het afgelopen jaar te huldigen. Gefeliciteerd allemaal, jullie hebben de 

medailles en diploma’s en het applaus dik verdiend! 

Het aansluitende feest was de eerste uren gewoon buiten, want het weer was nog steeds 

super. Toen het donker werd en iets frisser, ging de muziek naar binnen en wij volgden. Het 

feest duurde nog lekker lang. 

De activiteitencommissie en Joep worden weer bedankt voor de feestdag. Maar eigenlijk 

moeten we alle ZKV-ers bedanken die het afgelopen jaar de club weer hebben laten draaien. 

Volgend jaar weer! 

Els 
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HONDERD JAAR ZKV…… REUNIE! 

Zaterdag 3 november ------ Reünie bij ZKV ------ Vanwege het 100 jarig bestaan------ Voor leden en 

oudleden-------- Vanaf een jaar of 35------- Van 16.00 tot 21.00 uur----- Kosten 10 euro-------- Inclusief 

lekkere broodjes en 2 consumpties------- Met muziek en foto’s/ films------- Iets jongere leden die ook 

graag willen zijn welkom na de broodmaaltijd-------- Hoort zegt het voort-------- Geef je op op 

zkv100@zkvzaandam.nl------- Kijk hier wie zich al heeft opgegeven------- Help mee ouwe vrienden te 

vinden------- Maak er samen een topdag van-----  

Bert den Adel Tim Duursma Ida Karten-Plemp Leendert Saarloos 

Dica van de Ancker-van Halderen Lex Duursma Thijmen Katt Kim Schat 

Els Bakker Nel Duursma-Siekerman Fred Kerkvliet Jacqueline Sibbel 

Marian Bart-Prins Frieda Duursma-Wiffrie Lydie Kerkvliet Tamara Sibie 

Gerard Bart-Prins Ivan Engel Anniemiek de Kloe  Marjon Sipma 

Ruud Berkhof Karin Engel-Pfaltzgraff Agnes Korver Ed Staats 

Sandra Berkhof Carla Forrer Ria Korver Simon Stadt 

Anne-Mirl Biesot Maarten Forrer Ilja Kraaier Elly Stadt-Riem 

Jan Bloetjes Henk Giskes Sabina Kreuger Jan Stange 

Gré Boom-Kopper Nella Glandorf-Sint Robert Kreuger Hans Stange 

Bram Borgers Fred Goossens Jan Lubbes Gonnie Stange-Huitema 

Marella Bouva Miranda Grootes Erna Lubbes Marian Stange-Huitema 

Johan Bruins Saskia van der Gulik Marian Matthijssen Henk Stuurman 

Nanda Bruins Martin Haagendoorn Dominique Mattijssen Joke Stuurman 

Jos Buhrs Ans Haagendoor-van Dalsem Liesbeth Meyn-Thesing Marttha Tijmes-van Dalsem 

Sylvia Buhrs Sylvia Heistek Edwin Muller Saskia de Vente 

Cees Buis Ray Heistek Astrid Muller-Mars Jan Visser 

Anke Cluwen Cindy Hetteling Michel Munts Lia Visser 

Marcel Cluwen Nico van 't Hof Yde Offringa Annemiek Visser 

Paula Dil Truus van 't Hof-Henneke Laura Overdijk Martine van Vliet 

Jan Doeves Hans Huitema Peter van Pelt Ramon de Vries 

Frederiek Doeves Agnes Huitema-de Vos Wijbrand Pfann Dirk de Vries 

Mieke Doeves René Joop Ingrid Pfann Thijs Vrolijk 

Tim Doeves Frank Joop Chiara Pino Cees van de Water 

Niels Doeves Carla van Kalsbeek Fabio Pino Lianne van de Water 

Roel Duursma Emiel Kaper Afka de Poel-Heiligers Stefan Wiffrie 

Paul Duursma Lex Kaper Dick Rijswijk Dennis Wijga 

Piet Duursma Simon Karten Nel Rijswijk 
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Het vrijwilligershart 
 

Volgens mij snappen de meeste mensen wel wat ik bedoel als je de titel leest. “Het 

vrijwilligershart”, dat is het hart wat klopt om onze mooie en leuke vereniging in stand te 

houden. Het zijn vaak de mensen die zich zonder belang inzetten voor ons speelplezier, en zij 

zijn zo ontzettend onmisbaar.  

 

Kijk bijvoorbeeld naar ons geweldige schoolkorfbaltoernooi wat met zo veel enthousiaste 

vrijwilligers gedaan en gemaakt wordt. De complimenten van de ouders, coaches en soms 

ook spelers maakt het schitterend dat  WIJ dit elk jaar mogen doen. En ik zeg bewust WIJ 

omdat we het als vereniging samen doen en met alle die vrijwilligers. 

 

Maar dat is niet alles. Er zijn zoveel meer mensen binnen onze verenging die zich met zoveel 

plezier en enthousiasme inzetten dat ze eigenlijk niet meer weg te denken zijn buiten de 

vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de mensen achter de bar. Wat zouden we zonder hen 

moeten? Wie wil er nou niet na de wedstrijd en in de rust of na een training een lekker glas 

limonade? Welke ouder kan op zaterdagochtend om 09:00 uur nou zonder een kop koffie of 

thee, terwijl je naar je kind kijkt die zo zijn of haar best doet om dat ene doelpunt te maken? 

Denk er ook even aan, dat deze barmensen vaak nog vroeger op moeten om de Kiep te 

openen en alles in gereedheid te brengen, zodat u van uw kopje koffie kunt genieten. 

 

Maar denk ook bijvoorbeeld is aan de scheidsrechters. Deze vaak jonge mannen en vrouwen 

zijn toch onmisbaar? Want wat zou een wedstrijd zijn zonder onze scheidsrechters die zich 

inzetten en hun best doen om een wedstrijd in goede banen te leiden en naar eer en 

geweten een wedstrijd te fluiten? Maar beste mensen, denk er ook eens aan de 

scheidsrechter maar een mens is. En mensen maken fouten, dat hoort er nou eenmaal bij. 

Mocht dat gebeuren, denk dan is even terug dat dit stuk en scheld de scheidsrechter niet uit, 

maar geef hem of haar nog een kans. Soms is het lastig om te zien wat er gebeurt en moet je 

als scheidsrechter een beslissing durven nemen. Denk er is aan, beste mensen om een 

praatje te maken met de scheids na afloop en hem of haar te bedenken en te 

complimenteren in plaats van hem of haar met een doodsblik aan te kijken, omdat hij of zij 

net die ene strafworp niet gegeven heeft, of omdat hij of zij een keer liet doorspelen omdat 

het volgens u verdedigd was. 

 

En wat dacht u dan van de trainers en coaches? Deze mensen zetten zich ook vaak 

belangeloos in voor een team om het beste in de kinderen naar boven te halen. Ook dit zijn 

vaak jonge (jeugd)leden die net beginnen. Maar doen ze het dan met minder plezier en/of 

minder enthousiasme? Nee, natuurlijk niet! Deze mensen zorgen voor een goede teamspirit, 

een goede sfeer in het team en proberen om elk kind het mooiste te laten beleven wat er is, 

het maken van een doelpunt, of is het korfpunt? Waar het om gaat, is dat zij alles eraan 
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doen om de kids een seizoen lang te laten genieten en plezier te beleven.  

 

En zo zijn er nog de vrijwilligers van alle besturen. Van “Het” bestuur, tot aan jeugdbestuur, 

jeugdcoördinatoren, TC, KTZ etc. Deze mensen zetten zich vaak buiten hun 

“vrijwilligersuren” (de uren dat ze op het veld of in de zaal aanwezig zijn), ook nog in voor de 

vereniging met vergaderingen, besluiten etc. Ook om ervoor te zorgen dat u zich daar niet 

druk om hoeft te maken, maar zodat wij als leden gewoon lekker kunnen doen wat we 

willen, en dat is korfballen!  

Zo zijn er nog wel 300.000 mensen, taken etc. die ik op kan noemen, maar dat zou nooit de 

lading dekken. En mocht u denken, van “Hey, dat kan ik ook of beter!”? Schroom dan niet en 

meldt u gerust aan. Er is altijd wel een taak te vinden die in uw straatje past en waar u goed 

in bent. Zo maken en zijn we met zijn allen ZKV Zaandam, en dat al 100 jaar. Koester deze 

mensen en bedank ze soms even voor hun tijd of inzet. Dat zullen ze waarderen, dat 

verzeker ik u.  

 

Dennis Dallinga 

 

In memoriam 

                                           Martin Konijn 

               17-12-1945                 10-5-2018 

Op woensdag 16 mei hebben wij samen met familie, vrienden en 

clubgenoten van de Struijck en ZKV, afscheid genomen van Martin.

  

Het was een mooi afscheid een afscheid zoals hij verdiende, dank aan 

allen die hem een laatste groet hebben gebracht. 

Het verdriet verdwijnt niet 
Wanneer de tranen zijn verdwenen 
Want het is onmogelijk Martin te vergeten 
Hij die velen zoveel gaf, 
Is voorgoed uit ons leven verdwenen 
 

Wil, 

Edwin, Annemarie en Thijs 
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Voor als je even niet meer weet bij wie je moet 
     afberichten: 

          A Anne-Mirl Biesot 06-37292161 
 B Sabina Kreuger 06-80157200 

            C Ron de Jong 06 28738264         
D Ron de Jong 06 28738264 

     E Sabina Kreuger 06-80157200 
      F Sabina Kreuger 06-80157200 

          Kangoeroes Sabina Kreuger 06-80157200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deveny Boonekamp 11 juli 
Malika Loukou 13 juli 
Noa Schmitz 20 juli 
Stefhanie Elmers 23 juli 
Jara  Duursma 24 juli 
Valerie Kreuger 30 juli 
Gwyneth Schoen 9 augustus 
Jaïr de Roeck 11 augustus 
Shanti Mahabiersing 13 augustus 
Jenifer de Vries 17 augustus 
Fedde Weenink 19 augustus 
Dex Schoute 19 augustus 
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Hallo allemaal, 

Ook nu weer zijn we bij het eind van het seizoen aangekomen. 
Het is altijd fijn het moment dat het speel seizoen aan breekt maar nog fijner is het als de 
vakantie voor de deur staat. Even lekker ontspannen en onthaasten. 
In de laatste weken zijn alle nieuwe teams volop bezig geweest om te trainen voor volgend 
jaar. Kijken, passen en meten om de teams zo gelijkwaardig te maken. Blijdschap maar ook 
teleurstelling komt jammer genoeg daarbij kijken. 
Het zijn vaardigheden die een ieder van ons in de maatschappij moet leren om mee om te 
gaan. 
 
Afgelopen weekend was er weer het jaarlijkse afsluitingsfeest.  De zaal was echter leeg maar 

langs de lijn was het terras goed gevuld. Dat de zaal leeg was, lag niet aan de inrichting. Die 

zag er weer top uit. Het zonnetje zorgde ervoor dat het plezierig vertoeven was op het 

terras. Het gehuurde springkussen was een fijn vermaak voor menig jeugdleden. En diverse 

jeugdleden hebben er zeker diverse uurtjes op doorgemaakt.  

Komende donderdag zal de laatste trainingsavond zijn van de 

schoolkorfbaltrainingsavonden. Mooi woord voor scrabbel of Wordfreud, trouwens! 

Wellicht bestaat het helemaal niet. Maar ik vind het een prettig klinkend woord. De opkomst 

was groot. En de afgelopen 2 avonden hebben ca. 25 kinderen het veld gevuld om 

korfbalvaardigheden en spelletjes te oefenen. Hopelijk is er daarna ook nog wat animo om 

het geleerde om te zetten in een lidmaatschap. Fijn dat er verschillende jeugdleden zo actief 

zijn geweest om te helpen om deze trainingen te geven. Heel erg bedankt hiervoor!! Wat 

moet een club zonder deze leden. 

Als jeugdvoorzitter wil ik iedereen die in welke vorm dan ook actief is geweest dit seizoen 

bedanken voor haar of zijn inzet voor de club. Mijn dank gaat uit naar alle trainers, leiders 

van de teams, de mensen van de Joep, ouders die bestuursdiensten hebben gedraaid, 

ouders die toch elke week langs de kant van de lijn hebben gestaan, in de zaal de juryleden. 

En andere die ik niet hebt genoemd. Maar ook actief zijn geweest. Maar ook  naar de 

mensen van het Jeugdbestuur. Die elk moment van aanwezigheid bij ZKV gefungeerd 

hebben in hun positie. Gesprekken met mensen, continu bezig waren met het oplossen van 

problemen. Voor een ieder elke week een belasting. Maar jullie stonden er elke keer weer. 

Er zijn niet genoeg woorden om jullie te bedanken. Namens mij en alle leden van de club, 

ontzettend bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.  

Natuurlijk is het jaar pas echt afgesloten als kamp heeft plaats gevonden. Voor een ieder die 

op kamp gaat veel plezier, pas op voor bomen en loslopend wild. Kampleiding heel veel 

sterkte en bedankt dat wij een volle week onze kinderen mogen moeten missen. 

En ieder die niet op kamp gaat, veel vakantieplezier en tot volgend jaar. 

Groet, Denice Van der Stelt 
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De JOEP is op zoek naar versterking! 

De JOEP ken je vast wel, dat zijn die mensen die activiteiten voor de jeugd 

organiseren toch? Dat klopt! 

Elk jaar organiseert de JOEP een aantal activiteiten voor de jeugd en we zijn op 

zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen! 

Dus lees jij dit en denk je, dat wil ik wel? Stuur dan een mailtje met je naam, 

leeftijd, het team waarin je aankomend seizoen speelt en waarom jij geschikt 

bent om ons te komen versterken naar joep@zkvzaandam.nl en wie weet ben 

jij wel de nieuwste toevoeging! 

 

  

mailto:joep@zkvzaandam.nl
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